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Bestrijdingsmiddelenrecht t 

eenn rechtsvergelijking 

Samenvatting g 

DeelDeel I: Inleiding 

Bestrijdingsmiddelenn mogen in Nederland alleen worden verhandeld en gebruikt 
nadatt ze een toelating nebben verkregen. Deze toelating is geregeld in de 
Bestrijdingsmiddelenwett 1962. Met de toelating wordt onder meer beoogd een 
bestrijdingsmiddel,, voordat het op de markt komt, te toetsen op mogelijke 
schadelijkee of onaanvaardbare nevenwerkingen. Het gebruik van toegelaten 
bestrijdingsmiddelenn blijkt in de praktijk evenwel tot milieuproblemen te kunnen 
leiden.. Dit onderzoek richt zich daarom op de vraag of de toelating wel een 
adequaatt instrument is. 

Hett doel van deze studie is te komen tot een verdieping van de kennis van 
dee bestrijdingsmiddelenregelgeving en de toepassing daarvan. Beoogd wordt: 

dee relevante regelgeving, inclusief wetsgeschiedenis, jurisprudentie, beleids-
kaderss en toelatingspraktijk, te inventariseren; 
dee bestuurlijk-juridische knelpunten te analyseren; 
opp basis van rechtsvergelijking conclusies te trekken en aanbevelingen te 
doenn inzake mogelijke oplossingsrichtingen. 

Dee problemen die spelen in de context van de toelating hebben onder meer te 
makenn met het niet of slechts beperkt bereiken van beleidsdoelstellingen (voor 
gewasbeschermingsmiddelen),, het ontbreken van beleid (biociden), het ontbreken 
vann kennis over omvang en effecten van het gebruik (geen structurele monitoring 
vann effecten), signalen van illegaal gebruik van bestrijdingsmiddelen en het wel 
incidenteel,, maar niet structureel overschakelen van gebruikers op meer duur-
zamee bestrijdingsmethoden. Tegen deze achtergrond wordt de volgende pro-
bleemstellingg geformuleerd: 

Iss het toelatingsinstrument van de Bestrijdingsmiddelenwet een juridisch 
adequaatt instrument voor het voeren van een uit milieu-oogpunt verantwoord 
toelatingsbeleid?? Zo nee, welke wijzigingen van dit instrument kunnen tot 
eenn verbetering bijdragen? Wordt het instrument op juiste wijze toegepast? 

Dee studie bestaat uit vijf delen. Na een inleiding (deel I) wordt het relevante EG-
rechtt beschreven (deel II) . Vanuit dit EG-rechtelijk perspectief wordt het 
Nederlandsee bestrijdingsmiddelenrecht en -beleid geïnventariseerd en 
geanalyseerd,, hetgeen uitmondt in bestuurlijk-juridische knelpunten (deel III) . De 
knelpuntenn zijn richtinggevend voor de externe rechtvergelijking, die betrekking 
heeftt op het federale stelsel voor de registratie van bestrijdingsmiddelen in de 
Verenigdee Staten (deel IV). Gekozen is voor het registratiestelsel van de 
Verenigdee Staten, vooral vanwege de verregaande mate van openbaarheid van 
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datt stelsel. De ideeën die worden opgedaan in de rechtsvergelijking, worden 
vervolgenss getoetst op hun bruikbaarheid voor de Nederlandse situatie, met 
inachtnemingg van het EG-rechtelijke kader (deel V). 

DeelDeel II: EG-recht inzake bestrijdingsmiddelen 

Hett EG-rechtelijk deel van deze studie richt zich op de toelatingsrichtlijnen 
91/414/EEGG (inzake gewasbeschermingsmiddelen) en 98/8/EG (inzake biociden), 
133 andere richtlijnen en verordeningen inzake stoffen/producten en water-
kwaliteit,, de openbaarheidsrichtlijnen en de relevante EG-Verdragsbepalingen. 
Aandachtspuntenn daarbij zijn onder meer het beschermingsniveau, de harmo-
nisatievormm en de discretionaire bevoegdheden van lidstaten, en de verhouding 
tott andere lidstaten. Dat leidt onder meer tot de volgende conclusies. 

Geconcludeerdd wordt dat de toelatingsrichtlijnen een redelijk adequaat niveau 
vann bescherming van mens en milieu bieden tegen de nadelige effecten van 
bestrijdingsmiddelengebruik.. Milieudoelstellingen zijn geïntegreerd in de 
landbouw-- en interne marktdoelstellingen van de toelatingsrichtlijnen. De richt-
lijnenn bevatten evenwel ook vage criteria en begrippen, die afbreuk kunnen doen 
aann het beschermingsniveau. Dit geldt met name voor de communautaire besluit-
vormingg over de actieve stoffen. De richtlijnen bevatten voor de besluitvorming 
doorr de lidstaten over de bestrijdingsmiddelen over het algemeen duidelijke 
criteriaa en instrumenten. Toch kunnen sommige instrumenten, zoals de voor-
lopigee toelating van middelen op basis van nieuwe stoffen en de registratie voor 
biociden,, afhankelijk van hoe ze toegepast worden, afbreuk doen aan het vereiste 
beschermingsniveau,, doordat de preventieve toetsing vóór het op de markt 
komenn deels wordt losgelaten. 

Binnenn de toelatingsrichtlijnen zijn verschillende harmonisatievormen te 
onderscheiden.. De besluitvorming over de stoffen is op EG-niveau gecentra-
liseerd,, zodat lidstaatbevoegdheden hier ontbreken. De besluitvorming over de 
middelen,, door de lidstaten, is door de criteria, beginselen en instrumenten van 
dee richtlijnen verregaand geharmoniseerd. Binnen die harmonisatiegrenzen 
kunnenn lidstaten discretionaire bevoegdheden hebben. Het stelsel van wederzijdse 
erkenningg van toelatingen van andere lidstaten beperkt de nationale bevoegd-
hedenn echter tot bepaalde vooral lidstaatspecifieke omstandigheden. Voor 
sommigee onderdelen is de harmonisatie facultatief, zodat lidstaten keuze-
mogelijkhedenn hebben. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt slechts 
beperktt door de richtlijnen geregeld, zodat lidstaten hier ook eigen bevoegdheden 
hebben,, binnen de grenzen van het EG-Verdrag. Gedurende de overgangsperiode 
geldenn ruimere discretionaire bevoegdheden voor de middelen op basis van 
bestaande,, nog niet communautair beoordeelde stoffen. 

Naastt de toelatingsrichtlijnen hebben vele andere EG-regelingen (mede) 
betrekkingg op de toelating en/of het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De 
onderlingee verhouding van de regelingen is niet altijd duidelijk. Wel werken in 
dee beginselen voor de toelatingsbeoordeling diverse normen uit andere regelingen 
door.. Aannemelijk is dat met het toelatingsstelsel beoogd wordt dat een toelating 
geenn strijd oplevert met andere richtlijnen. De openbaarheidsregimes van 
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verschillendee richtlijnen staan echter op gespannen voet met elkaar. Dat geldt in 
hett bijzonder voor de emissiegegevens, waarvoor de toelatingsrichtlijnen niet 
voldoenn aan de openbaarheid die het Verdrag van Aarhus vereist. 

Terr afronding van het EG-deel wordt de vraag gesteld of de toelating s-
richtlijnenn een adequate basis bieden voor het EG-bestrijdingsmiddelenbeleid en 
voorr de toelating. In verband daarmee wordt een overzicht van knelpunten 
geformuleerd. . 

DeelDeel III: Nederlands recht inzake bestrijdingsmiddelen 

Dee bestudering van de Bmw en bijbehorende uitvoeringsregelgeving richtte zich 
onderr meer op de overeenstemming met de EG-toelatingsrichtlijnen, de overeen-
stemmingg met de Algemene wet bestuursrecht en de mate van openbaarheid en 
rechtsbescherming.. Daarnaast is het bestrijdingsmiddelenbeleid vanaf 1990 in 
kaartt gebracht, met de plaats van het toelatingsinstrument daarbinnen. Ook is de 
'overigee regelgeving' die betrekking heeft op bestrijdingsmiddelen en de relatie 
vann die regelgeving tot de Bmw, onderzocht. De jurisprudentie van (de voor-
zieningenrechterr van) het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) 
neemtt in dit deel een belangrijke plaats in. 

Dee vele wijzigingen in de wet, sinds 1990, brengen enerzijds meer helderheid 
mett betrekking tot instrumenten, procedures, bevoegdheden en normstelling, met 
namee door de implementatie van richtlijn 91/414. Anderzijds worden steeds meer 
uitzonderingenn gecreëerd, hetgeen de regelgeving onoverzichtelijk maakt. Kort 
gezegdd zijn de wijzigingen in de jaren negentig sterk gericht op verscherping van 
normstellingg en die vanaf 2000 op versoepeling van normstelling voor bepaalde 
stoffen.. De versoepeling, via allerlei uitzonderingen, gebeurt met een beroep op 
hett overgangsrecht van de richtlijn. Inmiddels kan uit de jurisprudentie worden 
afgeleidd dat ook in het kader van het overgangsrecht richtlijncriteria moeten 
wordenn toegepast. 

Diversee Bmw-instrumenten lijken niet in de richtlijnsystematiek te passen, 
zoalss de ambtshalve toelating en de van rechtswege toelating. Op diverse 
plaatsenn worden, gezien de richtlijn, te ruime discretionaire bevoegdheden 
verleend,, zoals voor de wijziging van voorschriften en voor de verschillende 
vrijstellingsregelingen. . 

Geconcludeerdd wordt dat de implementatie van de toelatingsrichtlijnen, de 
verzelfstandigingg van de toelatingsinstantie en de CBB-jurisprudentie hebben 
geleidd tot een verheldering van het toelatingsstelsel, waarmee een redelijk 
adequatee basis kan worden geboden voor een uit milieu-oogpunt verantwoord 
toelatingsbeleid.. Anderzijds hebben diverse beleidsontwikkelingen ertoe 
bijgedragenn dat op de normstelling voor de toelating steeds meer uitzonderingen 
wordenn toegestaan waardoor de Bmw een rommelige wet is geworden. De 
scherperee normstelling ging hierbij gepaard met steeds meer uitzonderingen. De 
bestuderingg van het Nederlandse recht en beleid inzake bestrijdingsmiddelen 
leverdee de volgende knelpunten op: 
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OverzichtOverzicht van knelpunten in het Nederlandse toelatingsstselsel 

1.. lacunes in de normstelling en beoordeling, 
2.. onvoldoende compensatie van de beperkingen van de toelating als 

preventievee toets, 
3.. het ontbreken van 'peer review' in de besluitvorming, 
4.. het uitblijven van herbeoordeling van toegelaten middelen, 
5.. het onjuiste gebruik van Bmw-instrumenten en inadequate correctie daarvan, 
6.. het gebrek aan openbaarheid en participatie van derden in de besluitvorming, 
7.. het ontbreken van externe deskundigen in CBB-procedures, 
8.. de problemen met naleving en handhaving van voorschriften, 
9.. het ontbreken van zicht op de keten van handel en gebruik, 
10.. de onjuiste of onvolledige implementatie van richtlijn 91/414, 
11.. de onduidelijkheden bij de interpretatie van het overgangsrecht van richtlijn 

91/414, , 
12.. de nevenwerkingen van de harmonisatie op beleid en regelgeving, 
13.. het ontbreken van een koppeling met het stimuleren van alternatieven, 
14.. het ontbreken van sturing in het beleid, 
15.. afstemmingsproblemen bij de aanvullende werking van andere regelgeving. 

DeelDeel IV: De registratie van bestrijdingsmiddelen in de Verenigde Staten 

Uitt de bestudering van de Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act 
(FIFRA)) en van overige regelgeving in de VS die relevant is voor bestrijdings-
middelen,, komt naar voren dat er vele verschillen in aanpak zijn, in vergelijking 
mett die van de Bmw. Dat hangt deels samen met het verschil in politiek/-
bestuurlijkee en bestuursrechtelijke context. Voor een deel spelen dezelfde 
problemen,, zoals de zeer trage gang van zaken bij de de herbeoordeling van 
middelenn (Reregistration). Er zijn evenwel ook vele verschillen in aanpak. Zo'n 
255 verschillen werden geselecteerd als mogelijk relevante ideeën voor het Neder-
landsee stelsel. Een deel daarvan wordt hier vermeld. 

Normstellingg en beoordeling: 
hett in de beoordeling betrekken van de geaggregeerde blootstelling en van 
cumulatievee effecten; het afstemmen van de residubeoordeling op kwetsbare 
groepen;; het (tevens) beoordelen van middelen naar het gebruik in de prak-
tijk ; ; 
Onderzoeksgegevens: : 
dee mogelijkheid tot inbreng van gegevens door derden; het bij de beoor-
delingg betrekken van andere gegevens dan die geleverd door de toelating-
aanvrager;; het uitgewerkte beleid voor het door toelatinghouders leveren van 
nieuwee gegevens na registratie; 
Procedure: : 
dee wettelijke termijnen voor 'reregistration' en de uitgebreide 
rapportageverplichtingenn voor de EPA; de speciale maatregelen voor 'minor 
use'' en voor 'reduced risk'-middelen; de plaats van externe deskundigen die 
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(kunnen)) adviseren in het registratieproces; de inbreng van andere derden in 
hett registratieproces. 
Gebruik: : 
eenn ruim en duidelijk 'labeling' begrip; een indeling in categorieën 
'restrictedd use' en 'general use'. 
Organisatiee en handhaving: 
eenn regeling voor 'recall'; 
Openbaarheid: : 
hett mededeling doen van aanvragen; de verregaande openbaarheid van 
onderzoeks-- en EPA-gegevens; informatieverstrekking op basis van 'right to 
know'' -bepalingen; 
Samenhangg met ander wet- en regelgeving: 
hett doorwerken van normstelling uit andere regelgeving, zoals die voor 
bedreigdee plant- en diersoorten; aanvullende (strengere) voorschriften in 
staats-- en lokale regelgeving. 
Overigee onderwerpen: 
onderzoek,, monitoring en voorlichting zijn in de FIFRA geregeld. 

DeelDeel V: Afronding 

Inn het afrondende deel V worden de knelpunten die werden gesignaleerd in het 
Nederlandsee stelsel, geplaatst in het rechtsvergelijkend perspectief van de ideeën 
diee werden opgedaan in het Amerikaanse stelsel. Daarbij worden per knelpunt de 
mogelijkhedenn en beperkingen van het EG-rechtelijke kader bezien. Voor alle 
knelpuntenn worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 

Opp basis van de conclusies die in dit onderzoek getrokken zijn, kan de 
beantwoordingg van de probleemstelling als volgt worden samengevat: 

mitss op juiste wijze toegepast, kan het toelatingsinstrument een adequaat 
instrumentt zijn voor het voeren van een uit milieu-oogpunt verantwoord toe-
latingsbeleidd indien rekening wordt gehouden met de beperkingen van het 
instrument,, indien aan een aantal andere voorwaarden wordt voldaan en 
indienn het toelatingsinstrument gericht wordt ingezet, in combinatie met 
anderee instrumenten. 

Toelichting: : 

DeDe juiste en gerichte toepassing: 
Datt het toelatingsinstrument niet altijd op juiste wijze wordt toegepast, komt in 
ditt onderzoek naar voren uit de jurisprudentie. Dat het instrument niet gericht 
wordtt toegepast, komt naar voren uit beleidsevaluaties. 

DeDe beperkingen van het instrument: 
Dee preventieve toetsing, voorafgaand aan het op de markt komen, en de toetsing 
opp basis van gegevens van de aanvrager zijn beperkingen die inherent zijn aan 
hett toelatingsinstrument. Dat geldt ook voor de voortgaande kennisontwikkeling. 
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Hett algemene, landelijke karakter van de toelating, niet gericht op plaatselijke of 
anderszinss specifieke situaties, heeft eveneens beperkingen tot gevolg. Aan deze 
beperkingenn kan worden tegemoetgekomen, onder meer door het bij de beoorde-
lingg betrekken van momtoringgegevens en van openbare gegevens, door in actua-
liseringenn nieuwe gegevens te laten doorwerken en door aanvullende regulering 
vann het gebruik, met gebiedsgerichte instrumenten. 

AndereAndere voorwaarden: 
Vann de conclusies en aanbevelingen die in het voorgaande werden genoemd, 
kunnenn de volgende worden beschouwd als voorwaarden voor een adequate toe-
passingg van het toelatingsinstrument: 

toetsenn van gebruiksvoorschriften op handhaafbaarheid; 
gecontroleerdee distributie en gebruik, waarbij een verzwaard toelatings-
regimee geldt voor middelen die alleen met zeer specifieke gebruiksvoor-
schriftenn aan toelatingscriteria voldoen, bijvoorbeeld door verstrekking op 
recept; ; 
versterkingg van de kwaliteit van het toelatingsproces door het inbouwen van 
'peerr review' en door het meer openbaar maken van het toelatingsproces. 

Hett gericht inzetten van de toelating in combinatie met andere instrumenten 
vereist: : 

hett uitwerken van het begrip 'toepassing op juiste wijze' en het begrip 
'geïntegreerdee bestrijding' (en 'rationele bestrijding') en het hierbij waar 
mogelijkk opnemen van een alternatieventoetsing. 

Voorr het stimuleren van de toepassing van meer duurzame middelen of methoden 
iss het van belang de toelating te combineren met de inzet van: 

financiëlee instrumenten, zoals de 'cross-compliance' (koppeling financiële 
steunn aan milieumaatregelen); 
informatieverstrekkingg aan consumenten, met name aan particuliere 
gebruikers. . 

Dee preventieve toetsing die met het toelatingsinstrument kan worden uitgevoerd, 
voorafgaandd aan het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen, is essentieel 
voorr het voeren van een toelatingsbeleid met een hoog beschermingsniveau voor 
menss en milieu, waarin milieubeginselen zoals de voorzorgbenadering en het 
bestrijdenn van verontreiniging aan de bron, een plaats kan hebben. 


